USNESENÍ
z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek konaného dne
22. prosince 2020
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na
Obecním úřadě v Hrádku.

Z a s t u p i t e l s t v o :
1) schválilo program jednání.
2) určilo za ověřovatele zápisu pana Pavla Václa a Ing. Jana Pavlíčka.
3) určilo za zapisovatele jednání Ing. Janu Švecovou.
4) zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Michal Klíma, Mgr. Martin Roučka a paní
Danuše Řezanková.
5) bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce bez připomínek.
6) bere na vědomí zprávu starosty o činnosti.
7) bere na vědomí zprávu lesního hospodáře p. Milana Sopka o hospodaření PO Obecní lesy
Hrádek v roce 2020.
8) stanovuje pro příspěvkovou organizaci Obecní lesy Hrádek na rok 2021 nájemné z lesních
pozemků ve výši 500,- Kč na 1 hektar.
9) bere na vědomí návrh cen likvidace odpadů na rok 2021 společnosti Pošumavská
odpadová, s.r.o. Klatovy.
10) bere na vědomí, že skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu činily: 905 343,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 905 343,- Kč děleno 1 607 (1 386 počet osob s pobytem na území obce + 221 počet
staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba) = 563,37 Kč.
Zastupitelstvo rozhodlo, že sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, uvedená v čl. 3
odst. 1 OZV č. 02/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů bude pro rok 2021
ponechána ve výši 700,- Kč.
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11) schvaluje předloženou cenovou kalkulaci vodného a stočného. Rozhodlo, že nová výše
ceny vodného a stočného od 1. 1. 2021 je 19,00 Kč bez DPH za 1m3 dodané pitné vody a
39,00 Kč bez DPH za 1 m3 odvedené odpadní vody.
Zastupitelstvo rozhodlo, že cena pevné složky vodného zůstává beze změny, tak jak byla
schválena ZO 18.12.2018.
12) schvaluje rozpočtovaný příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Hrádek u Sušice, příspěvková organizace na rok 2021 ve výši 1 100 000,Kč.
13) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Hrádek u
Sušice, příspěvková organizace na rok 2021. Tento rozpočet je schválen jako vyrovnaný,
příjmy i výdaje činí 11 500 000,- Kč (příloha č. 1).
14) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek na rok 2021. Tento
rozpočet je schválen jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 15 000 000,- Kč (příloha č. 2).
15) schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Hrádek u Sušice, p.o. na roky 2022 – 2024 (příloha č. 3 tohoto zápisu).
16) schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Obecní lesy Hrádek na
roky 2022 – 2024 (příloha č. 4 tohoto zápisu).
17) schvaluje seznam akcí, které budou realizovány v roce 2021 (příloha č. 5).
18) rozhodlo o realizaci akce „Hrádek u Sušice – chodníky podél II/187 (2. etapa)“
19) schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na akci „Hrádek u Sušice –
chodníky podél II/187 (2. etapa)“ z programu „Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo
plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou
schopností pohybu nebo orientace pro rok 2021“ Státního fondu dopravní infrastruktury.
20) schvaluje rozpočet obce Hrádek na rok 2021 jako schodkový s příjmy ve výši
31 701 510,- Kč a výdaji ve výši 63 328 488,- Kč (příloha č. 6).
21) schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Obce Hrádek na roky 2022 – 2025 (příloha č. 7
tohoto zápisu).
22) rozhodlo o ukončení provozu pojízdné prodejny potravin se zastávkami Tedražice náves,
Zbynice a Čermná k 31.12.2020.
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23) bere na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 5 schválených Radou obce Hrádek
dne 6. 10. 2020, č. 6 schválených Radou obce Hrádek dne 10. 11. 2020 a č. 7 schválených
Radou obce Hrádek dne 1. 12. 2020.
24) schvaluje rozpočtová opatření č. 8 (příloha č. 8 tohoto zápisu), kterými se mění rozpočet
Obce Hrádek na rok 2020.
25) bere na vědomí zprávu místostarosty Františka Vozky o postupu projednávání změny č.3
Územního plánu obce Hrádek.
26) schvaluje pro případ, že nebude NSS ČR vyhověno kasační stížnosti obce proti rozsudku
Krajského soudu v Plzni č.j. 30 Af 10/2019, kterým bylo rozhodováno o rozhodnutích
žalovaného ze dne 19.6.2019 č.j. 25382/19/5000-10480-712244, a ze dne 19.6.2019, č.j.
25384/19/5000-10480-712244, podání ústavní stížnosti proti zamítavému rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu ve věci č.j. 1 Afs 316/2020.
27) rozhodlo o směně pozemků ve vlastnictví obce Hrádek, a to pozemkové parcely p.č.
1297/30 o výměře 12 m², která byla nově utvořena z pozemkové parcely p.č. 1297/22
geometrickým plánem číslo 782-37/2020 (vypracoval SORS s.r.o.), a dále dílu "b" o výměře
54 m², který byl nově utvořen stejným geometrickým plánem z pozemkové parcely p.č.
89/4 a je určen ke sloučení do pozemkové parcely p.č. 88, za díl "a" o výměře 6 m², který
byl nově utvořen stejným geometrickým plánem z pozemkové parcely p.č. 88, je určen ke
sloučení do pozemkové parcely p.č. 89/4 a je ve vlastnictví………………………………...,
to vše v k.ú. Hrádek u Sušice. Současně rozhodlo, že ………………………….. uhradí
rozdíl ve výměře pozemků 60 m2 za částku 120,- Kč/m2, tj. celkem částku 7 200,- Kč na
dorovnání hodnot směňovaných pozemků, a dále uhradí veškeré náklady spojené se
sepisem směnné smlouvy, kterou zajistí obec u svého právního zástupce, a dále správní
poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo pověřuje
starostu uzavřením směnné smlouvy.

Zapsala: Švecová

Dne: 22.12.2020

___________________________
Ing. Josef Kutil, starosta

Ověřili: Ing. Jan Pavlíček
Pavel Václ

__________________________
___________________________
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